LEDA R EN
Göran Brynell, SFO. Tel 0410-33 00 04

n

Sen rapssådd är bättre än ingen alls

är jag skriver detta i början av
september är det fortfarande
många som beﬁnner sig i skördetider. Detta skördeår har verkligen varit en prövning för många
av oss.
Vi hade en ﬁn utveckling av grödorna under våren och försommaren. Sedan började problemen. En julimånad som inte släppte många droppar
regn gjorde att andraskörden av vallarna praktiskt taget
uteblev. Det inledande skördearbetet på vallfrösidan
ﬂöt enligt rapporter bra och rapsskördarna har också blivit goda.
Sedan började augusti med sitt regnande och det har i
stort sett inte hållit upp sedan dess. Sydligaste Sverige
ﬁck 300 procent av normal regnmängd i augusti. I Lund
blev det gamla rekordet på 193 mm från 1943 helt akterseglat när årets augusti vräkte ner hela 270 mm. Vi hade
mycket goda förutsättningar för en stor areal oljeväxter
totalt sett och därmed nå en bra bit över 100 000 hektar.

Men på många ställen är förfrukten ännu inte skördad
om den nu ens kan skördas. Spannmålen gror i axen
och fälten är inte farbara för tröskorna. För många lantbrukare är läget katastrofalt.
Nu har vi som kollegor och medmänniskor en viktig
roll att vara lyhörda för våra kollegor som har det kämpigt och hjälpa till så gott vi kan. Att bara få prata kan
hjälpa mycket i bedrövelsen.
Trots detta måste vi försöka se framåt och ta till oss
de signaler som marknaden ger. Priserna på oljeväxter
fortsätter uppåt och efterfrågan är fortsatt hög. Det är
många nya spelare på gång in på arenan. Det bekräftar
att vi lantbrukare har en viktig roll i det framtida energiförsörjningssystemet. Själv kommer jag att tänja en
del på gränsen för såtidpunkten för höstraps. För trots
allt kan det inte fortsätta att regna på det sätt som det
gjorde under augusti.
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Höga höstrapsskördar även 2006
I början av september komm de första resultaten av
SFOs skördeuppskattning. 150 odlare hade skickat in
sina skördar och man kunde göra en preliminär prognos. Den svenska höstrapsskörden ser ut att bli klart
godkänd med en medelskörd på runt 3 200 kilo per
hektar. I Skåne hamnar skörden ett par deciton högre vilket också tycks vara fallet i Västra Götaland. På
www.svenskraps.se/skordeuppskattning kan den intresserade följa rapporterna av de svenska raps- och
rybsskördarna.
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